GEBRUIKS-HANDLEIDING
PA N T H E R A X

Panthera AB behoudt zich
het recht voor technische
wijzigingen aan te brengen.
art.nr. bruk-X-NL Rev.2012-01

GEFELICITEERD!
U bent nu de eigenaar van een Panthera X – de lichtste rolstoel ter wereld. Uitgevonden,
ontworpen en geproduceerd in Zweden, kan de Panthera X bogen op een geavanceerde
structuur van composiet-koolstofvezel, waardoor de rolstoel onbuigzaam en sterk is en een
superlaag gewicht heeft, aspecten die normaal worden geassocieerd met luchtvaart- en
Formule-1-apparatuur.
En nu, rolstoelen. Veel plezier!
Het Panthera team

BEOOGD GEBRUIK

Om zoveel mogelijk te profiteren van uw Panthera

Panthera X is een rolstoel gemaakt voor zeer erva-ren

X, dient deze afgesteld en aangepast worden aan uw

en actieve gebruikers die zich prettig voelen in een

behoeften:

”kantelbare” rolstoel zonder anti-kiepsteunen. Het

– door uzelf of met de voorschrijvende persoon.

ontwerp is zo geoptimaliseerd, dat de stoel een-voudig

Lees de instructies a.u.b. zorgvuldig door.

in en uit een auto te laden is en extreem goede
besturingskenmerken heeft. Het zeer slanke en
minimalistische design biedt ervaren en actieve
gebruikers een geweldige gelegenheid om het dage-lijks
leven te verbeteren.

CONTACT
Als u vragen hebt over of assistentie nodig hebt
voor uw product, neem dan eerst contact op met
uw lokale leverancier.

Panthera X is niet voorzien van anti-kiepsteunen, omdat die de wendbaarheid van de stoel beïnvloeden. Het

U kunt als volgt in contact komen met de fabrikant,

is belangrijk, dat u zich prettig voelt bij het hanteren

zie hieronder: Panthera AB

van het unieke gedrag en de eigenschappen van zo’n

Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, Zweden

licht uitgebalanceerde stoel voordat u die in een ”live”

+46-8-761 50 40

omgeving uitprobeert. Bedenk: oefening baart kunst.

www.panthera.se panthera@panthera.se
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TECHNISCHE GEGEVENS
GARANTIE/CE-MERK

KOOLSTOFVEZEL
De Panthera X is gemaakt van Geavanceerde, met

buigen en vervormen bij schade. Als een CFRP-structuur

KoolstofVezel Versterkte, Kunststoffen (CFRP Engels), die in

defect raakt, zal die het meeste van de sterkte en

zowat elke vorm kunnen worden gemodelleerd. Dit kan

onbuigzaamheid verliezen, zonder daar-entegen enkele

simpel klinken, maar in feite is het een klein technisch

van de negatieve voortekenen van metaal, zoals buigen en

wonder. Koolstofvezel is een fantastisch materiaal. Maar het is

knikken, te vertonen.

een materiaal dat zich het beste leent voor gladde, gebogen
vormen, die de kracht van hoge belastingen beter verdelen.

CFRP-frames zijn kwetsbaar voor beschadiging

Het vinden van de perfecte combinatie van gladde, sterke

veroorzaakt door scherpe hoeken, plotselinge botsingen

vormen en een ergonomisch, praktisch ontwerp was een

en ongebruikelijke, lokaal uitgeoefen-de, krachten. Als u

engineering-uitdaging die jaren van ontwikkeling,

vermoedt dat uw rolstoel is beschadigd, inspecteer dan het

experimenten en praktische tests kostte. Het resultaat is de

hele chassis zorgvuldig of laat dit doen door een specialist.

sterkste en lichtste rolstoel die ooit is gebouwd.
BELANGRIJK
EINDELIJK EEN AUTOVRIENDELIJKE ROLSTOEL
Het in en uit de auto tillen van uw rolstoel kan echt heel lastig
zijn. Maar nu niet meer. Behalve dat het de lichtste rolstoel ter
wereld is, is de Panthera X ontworpen met ruimtebesparende
afmetingen en ergonomische handgrepen – zodat de stoel
eenvou-dig is te laden en op te bergen. De meeste mensen
kunnen de rolstoel zowaar met één hand optillen.

Geavanceerde, met KoolstofVezel Versterkte,
Kunststoffen zijn erg sterke en lichte materialen, maar ook
kwetsbaar voor onverwachte schokken en scherpe
objecten. Scheuren en andere bescha-digingen van de
koolstofvezelstructuur, bijvoor-beeld als de rolstoel
kantelt op een hard opper-vlak, zouden kunnen leiden tot
plotselinge breuken.
Vermijd:

KOOLSTOFVEZEL: ZORG EN SERVICE
Met KoolstofVezel Versterkte Kunststoffen zijn sterker,
lichter en duurzamer dan metalen, maar gedragen zich
anders bij beschadiging. Metaalstructuren zullen
4

• Het laten vallen van het chassis op harde oppervlakken
• Het bekrassen en schuren van de koolstofvezel-structuur

INSPECTEER UW ROLSTOEL REGELMATIG
Druk op plekken die mogelijk beschadigd kunnen zijn.
– Kijk naar abnormale verbuigingen of breuken.
Strijk met uw hand over het oppervlak van het chassis
ter controle van breuken of losse vezels. Maak langzame, voorzichtige bewegingen om te voorkomen dat er
splinters in uw hand komen.
Als u iets vindt dat duidt op schade, neemt u dan
a.u.b. contact op met Panthera AB. PROBEER
NIET zelf de rolstoel te repareren.
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VEILIGHEID
ONDERWERP UW ROLSTOEL AAN EEN

PAS OP!

TECHNISCHE INSPECTIE EN ZORG DAT:

Een Panthera rolstoel is ontworpen om zo makke-lijk mogelijk te

•

De achterwielassen soepel in en uit de behuizing schuiven

•

De knop op de naaf is uitgesprongen als de
achterwielen zijn ingevoegd

•

Alle vier de wielen daadwerkelijk de grond raken

•

De voorvork van het zwenkwiel goed draait

•

De rugleuning makkelijk is neer te klappen

worden bestuurd, vandaar dat deze snel reageert op de
handelingen die u uitvoert.
Als u verkeerde bewegingen maakt, kan de stoel achterover
kiepen. De stoel heeft een potentieel kantelrisico en het is niet
mogelijk om een waarschu-wing te geven voor alle
omstandigheden waarin dat zou kunnen gebeuren. De
belangrijkste veiligheids-maatregelen die u kunt nemen houden

BALANS EN NEIGING TOT KANTELEN

in, dat u de stoel uitgebreid test en voldoende tijd besteedt aan

De positie van de rugleuning, de hoek en de aan-

het oefenen van uw rolstoeltechniek.

passing van de bekleding van de rugleuning zijn de
belangrijkste factoren die invloed hebben op de neiging
tot kantelen van de rolstoel. Na het afstel-len van uw
stoel dient u te controleren of u zich veilig voelt bij de
balans van de stoel. Als u zich on-veilig voelt, moet de
rugleuning naar voren worden gezet. De neiging tot
omkiepen wordt ook beïn-vloed door: het hangen van
een tas aan de rugleu-ning, het achterover leunen of
strekken, versleten en slecht opgepompte banden en
onvoorziene veranderingen in het oppervlak waar u op
rijdt.

Als u vragen hebt over de rolstoeltechniek, kunt u het beste
contact opnemen met de persoon die u de stoel heeft
voorgeschreven/met uw behande-lend arts. Als zij u niet
kunnen helpen, aarzel dan niet om met ons contact op te
nemen bij Panthera AB.
REMMEN
Onthou dat de remmen niet zo effectief werken op banden met
een lage luchtdruk of op versleten banden.
Als u overschakelt naar een nieuw merk banden, dient u altijd
de remmen te controleren, aangezien de afme-tingen kunnen
verschillen. De remmen zijn ontworpen als parkeerremmen en
niet om te remmen als u in beweging bent.
NB!
Om de remmen naar behoren te laten werken, moeten de
banden de juiste luchtdruk hebben.
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gegevens

Zie de technische

ZITHOUDING

VERPLAATSING / STOEL EN GEBRUIKER OPTILLEN

Een verkeerde zithouding kan drukletsel veroorza-ken.

De stoel is lichtgewicht en kan daardoor zijwaarts bewegen als

Als u onzeker bent, neemt u dan direct contact op met de

de remmen zijn geactiveerd en u uzelf zijdelings verplaatst. Als

voorschrijvende persoon. Ga na of de kledingbeschermers niet te veel druk uitoefenen op uw dijen,
om drukletsel te voorkomen. Als deze te veel druk geven,
is of de stoel te smal, of moeten de kle-dingbeschermers
aangepast worden. De zitting is ontworpen voor gebruik

u onzeker bent, dient u deze activiteit te oefenen met de
voorschrijvende persoon of uw behandelend arts. Als de
rolstoel wordt opgetild terwijl u erin zit, moet dit altijd
plaatsvinden door het frame vast te houden en niet de
rugleuning, de wielen of andere onderdelen. Zie fig.1
hieronder

met een zitkussen.
BESTURING
Als de afstand tussen het laagste punt van de voeten-steun
en het grondoppervlak te klein is (kleiner 40 mm), kan de
voetensteun vast komen te zitten op hobbels in de
ondergrond en daardoor veroorzaken dat u voorover valt.
KOOLSTOFVEZEL
Koolstofvezels zijn in vrije vorm ongezond, maar in
gebonden/samengestelde vorm zoals het Panthera X
chassis, onschadelijk. Voert u echter mechanische
ingrepen uit op het chassis met een boor, zaag of iets
dergelijks, dan kunnen er koolstofvezels vrijko-men en
uw gezondheid schaden als u geen profes-sioneel
veiligheidsmateriaal gebruikt. Daarom is geen enkele
bewerking aan het chassis op eigen initiatief tegestaan.

Fig. 1

Deels vanwege de gezondheidsaspecten en deels omdat de
sterkte van het chassis ernstig kan worden ondermijnd.
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OVERZICHT
BEKLEDING – RUGLEUNING
FRAME RUGLEUNING
BEVESTIGING RUGLEUNING

ACHTERWIEL – BAND
ZITKUSSEN
LOCATIE REM

QUICKRELEASE NAAF

CHASSIS

KUITBAND

VOORVORK
ZWENKWIEL
LOCATIE REM

GREIFREIFEN
VOETENSTEUN
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AANPASSINGEN
Bij het afstellen van de stoel ten behoeve van uw zithouding en om de gewenste mobiliteit te verkrijgen, is
het belangrijk dat u de afstellingen doet in de juiste
volgorde. Pas eerst de zitpositie aan en daarna de
balans van de stoel volgens uw mobiliteitseisen.
De volgorde is belangrijk, aangezien u bij het veranderen van uw zitpositie ook tegelijk de balans van de
stoel aanpast. Hou in gedachten, dat de inspanning die
u besteedt aan het aanpassen van uw stoel later
voordelen voor de lange termijn op-levert. Probeer
gedurende enkele dagen verschil-lende aanpassingen
uit om er zeker van te zijn, dat u daadwerkelijk de
beste zithouding en balans van de stoel hebt gevonden:
1. De spanning van de bekleding van de zitting
2. De hoogte van de voetensteun
3. De spanning van de kalfsleren band
4. De hoek van de rugleuning
5. De spanning van de bekleding van de rugleuning
6. De balans van de rolstoel
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AANPASSINGEN
1. SPANNING VAN DE BEKLEDING VAN
DE ZITTING (FIG. 3)

3. SPANNING KALFSLEREN BAND (FIG. 5)

Het achterdeel van bekleding van de zitting kan vaster

bepalen hoe ver vooruit u uw voeten kunt plaatsen. Maak het

of losser worden gemaakt door het klittenband onder

klittenband los(ser) en stel de gewenste spanning in.

de zitting aan te passen, zoals wordt getoond in fig. 3.
Hierdoor is de hoogte van de zitting 2 cm hoger of
lager in te stellen.
2. HOOGTE VAN DE VOETENSTEUN (FIG. 4)
De voetensteun is omhoog en omlaag aan te passen.
Verwijder de twee schroeven die de voetensteun aan de
voorkant van het frame ondersteunen, zoals is
aangegeven in fig. 4. Gebruik bij het losdraaien een 3
mm inbussleutel. U zult dan in staat zijn om de
voetensteun omhoog en omlaag te bewegen en in een
van de voorgeboorde hoogtestanden te passen. De

De spanning van de kalfsleren band, zie fig.5, is aanpasbaar en zal

4. HOEK VAN DE RUGLEUNING (FIG. 6)
De hoek van de rugleuning is geleidelijk instelbaar. Pas de hoek van
de rugleuning aan door eerst de vergrendelingsmoeren (1) los te
draaien, zie fig.6. Gebruik een pijpsleutel no. 17 en draai dan de stelschroeven in of uit (2) met behulp van een 4 mm inbussleutel. Als u
tegen de klok in schroeft, zal de rugleuning naar voren buigen. Met
de klok mee buigt deze naar achteren. Het is belangrijk beide zijden
exact gelijk af te stellen om te voorkomen dat het frame van de
rugleuning kromtrekt. Test dit uit door de rugleuning in een
verticale positie te zetten en te controleren of beide stelschroeven
het frame raken. Probeer geschikte hoeken uit voor de rugleuning
en draai de vergrendelings-moeren vast als u tevreden bent.

voetensteun moet een zodanige hoogte hebben, dat uw
dijen door de zitting en uw voeten tegelijk door de
voetensteun worden ondersteund

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

6. ROLSTOEL UITBALANCEREN FIG. 8)

5. SPANNING VAN DE BEKLEDING
RUG-LEUNING (FIG. 7)

Aangezien de Panthera X een vaste achteras heeft,

De bekleding van de rugleuning kan vaster of losser

vindt het balanceren plaats door de positie van het

worden gemaakt door het klittenband aan de achter-

lichaam te verschuiven ten opzichte van de achteras.

kant (1) aan te passen. De bekleding van de rugleu-ning

Dit kan gebeuren door de rugleuning te verplaatsen,

heeft ook een flap die is bevestigd met klitten-band

die in 4 verschillende standen kan worden gezet. Hoe

onder de bekleding van de zitting (2). Deze kan naar

verder naar achteren u de rugleuning plaatst, hoe

voren en achteren worden verplaatst om de vereiste

waarschijnlijker het is dat uw stoel achterover kan

spanning in het lagere deel van de rugbekle-ding te

kantelen. Dit houdt in, dat de stoel lichter is aan de

krijgen (bekend als de zitkuip). Door aanpas-

voorkant en er meer gewicht rust op de achterwielen.

sing hiervan kunt u het lagere deel van de rugbekleding

De stoel is dan makkelijker te besturen en kan ook

instellen naar de vorm van uw rug en een goede

makkelijker op de achterwielen kantelen om over

ondersteuning krijgen voor uw onderrug. Begin met

hobbels en treden te komen. De stoel mag echter niet

het los(ser) maken van de band en ga zo ver mogelijk in

met de rugleuning te ver naar achteren worden

de stoel zitten als u kunt. Trek dan de band aan om u

uitgebalanceerd, vanwege het risico op omkiepen.

een goede ondersteuning te geven. Als u het gevoel
hebt niet ver genoeg naar achteren in de stoel te zit-ten,
kan het zijn, dat de flap van de rugbekleding (2) te ver
naar voren is bevestigd onder de zitting. Maak de flap
losser en beweeg deze naar achteren.

1

1

2

3

4

1

1
2

1

Fig. 7.
Fig. 6

2
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Fig. 7

Fig. 8

VERVOER
Wij willen hierbij heel duidelijk stellen, dat het beste

De wielen kunnen ingevoegd worden door op de knop

alternatief voor het vervoer in een voertuig is om de

te drukken en de as in het gat van de behuizing te

gebruiker van de rolstoel in een gewone passagiers-stoel te

drukken. Duw dan het wiel er helemaal in, laat de knop

verplaatsen met een veiligheidsgordel.

los en trek het wiel naar buiten om te controleren of het
stevig is geplaatst en de knop weer uitspringt.

Wanneer de rolstoel bijvoorbeeld in een auto wordt
vervoerd, dan kunt u de achterwielen verwijderen en de
rugleuning naar voren klappen. Zie fig. 9.
1. Verwijder kledingbeschermers, indien aanwezig
2. Verwijder het kussen, indien aanwezig
3. Klap de rugleuning naar voren
4. Verwijder de achterwielen door op het midden
van de naaf te drukken en de wielen er recht af te trekken.
Zie fig. 10

1

Fig. 9

Fig. 10

VERPLAATSING
Verplaatsingstechnieken dienen naar behoren te worden geoefend met gekwalificeerd personeel. De
hier-onder beschreven methodes zijn alleen te beschouwen als een belangrijk advies voor verplaatsing.
ZIJWAARTS

•

stoelchassis en de andere op het oppervlak waar

Vóór het verplaatsen:
•

vandaan u zich verplaatst.

Rij de rolstoel vóór stilstand eerst 5-10 cm naar
achteren om ervoor te zorgen dat de zwenk-wielen
naar voren zijn gedraaid. De rolstoel moet zo dicht

Plaats een hand op de verre hoek van het rol-

•

Til uzelf voorzichtig in de rolstoel en let goed
op de balans.

mogelijk gepositioneerd worden bij de
•

verplaatsingsplek.
Vergrendel de remmen, grijp de steun aan de kant

BELANGRIJK! Wees heel voorzichtig om niet

waar vandaan u zich verplaatst.

achter-over te kantelen met de rolstoel als u zich
verplaatst.
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ONDERHOUD
Uw Panthera is ontworpen om praktisch onderhoudsvrij te zijn. Enkele onderdelen moeten niettemin regel-matig
gecontroleerd worden. (Natuurlijk dient u de stoel vaker te reinigen en te controleren als u deze gebruikt in meer
extreme omstandigheden, zoals in zand of zout water).
EEN KEER PER MAAND DIENT U:
1. Het chassis van de stoel met een vochtige doek met
reinigingsvloeistof schoon te maken. Ingeval van
hardnekkig vuil kunt u een ontvettingsmiddel
gebruiken.
2. Smeer alle beweegbare delen met een universele
smeerolie (5-56, WD-40) na het reinigen. Maak de
behuizing van de voorvork van het zwenkwiel
(tussen het wiel en de vork) schoon. Haar en stof
hopen zich daar op en dit kan het lager beschadigen.
Verwijder het wiel door de schroeven los te maken
met een 4 mm inbussleutel. Reinig de sluitringen
tussen het wiel en de voorvork en wrijf over de
buitenkant van het wiellager met een doek.
Verspreid wat olie in elk
lager. Monteer de onderdelen opnieuw.
3. Smeer de assen van de achterwielen. Verwijder het
wiel en verspreid enkele druppels olie over de as. U
dient dit vaker te doen als u in de regen, in zand,
zout en door de modder rijdt of als u zelden de
wielen verwijdert.
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4. Vul de banden met lucht. De banden zijn op te
pompen door de bovenkant van het ventiel af te
draaien en dit met lucht te vullen met behulp van
een geschikte adapter. De band kan 8 bar / kg druk
hebben.
5. Ga na of alle schroeven en moeren stevig vastzitten.
Controleer of de stoel niet is beschadigd. Als er schade
is ontstaan, moet u onmiddellijk contact opnemen met
Panthera AB.

1. De remverbindingen te smeren met enkele
druppels olie.
2. De bekleding van de zitting, die van de rugleuning
en de kussenhoes op 40°C in de wasmachine te
wassen indien nodig.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen Panthera X
Zitbreedte:
Hoogte rugleuning:
Zithoogte achter:
Zithoogte voor:
Zitdiepte:
Zithoek:
Lengte:
Hoogte:
Breedte:
Transportgewicht:
Totaalgewicht:

33-45 cm
22–35 cm
43 cm
47 cm
35–46 cm (instelbaar)
7°
82,5 cm
69 cm
Zitbreedte + 20 cm
2100-2300 g
4400-4600 g

Max. gebruikersgewicht:

100 kg

GARANTIE EN LEVENSDUUR

Externe accessoires, zoals handfietsen en vaste

De levensduur van de Panthera X hangt af van de mate van

rugleuningen, die zijn geïnstalleerd met behulp van

slijtage die deze te verduren krijgt en hoe zorgvuldig u bent

klemmateriaal rond de chassisbuizen of wijzigingen van

in het onderhoud.

het chassis zijn niet toege-staan.

Belangrijk!

Vermijd:

Koolstofvezel is een zeer sterk materiaal, maar gevoelig voor

• Het laten vallen/plaatsen van het chassis op een harde
ondergrond

botsingen en harde schokken. Bijvoorbeeld, een val achterover
in de rolstoel tegen een hard oppervlak kan schade veroor-

• Het achterover laten kiepen van de stoel

zaken aan het rug-frame. Schade die door externe krachten is

• Het bekrassen of uithollen van de koolstofvezelconstructie

veroorzaakt wordt niet gedekt door de garantie.

Garantie:
Wij bieden een vijfjarige garantie op het chassis. Voor andere
onderdelen is er een garantie van 12 maanden.
Maximumgewicht van de gebruiker: 100 kg.
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MARKERING

De contactinformatie van de fabrikant is aangegeven

Het CE-merk en het serienummer zijn aangegeven

aan de onderkant van de rolstoel, aan de linkerkant

op de onderkant van de rolstoel, aan de linkerkant

waar de buizen en het chassis samenkomen. Zie

waar de bui-zen en het chassis samenkomen. Zie

onderstaande afbeelding.

onderstaande afbeel-ding.
EAN CODE

CE MARKEN

FABRICAGE DATUM

MODEL

SERIENUMMER

MAXIMALE GEBRUIKERSGEWICHT
ARTIKELNUMMER

ZITBREEDTE

Panthera AB, Gunnebogatan 26, SE-163 53 Spånga, Zweden, Tel: +46 8 761 50 40, Fax: +46 8 621 08 10, www. panthera-x.com, panthera@panthera.se

